Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus
versie 2.4
Inleiding
In de vorige releasebrief van medio september 2014 zijn de wijzigingen van release 2.3 toegelicht.
Er is nu op 14-10-2014 in release 2.4 extra functionaliteit toegevoegd aan de Softwarecatalogus.
In deze releasebrief de volgende onderwerpen:

Nieuwe functionaliteit
Nieuwe leveranciers
Nieuwe functionaliteit
In deze release is de volgende nieuwe functionaliteit toegevoegd.
Publieke functionaliteit (niet ingelogd):
1. In het menu “Wat is er te vinden” is in het overzicht van de addenda de datum ondertekening
vervangen door de datum gereed per leverancier. Op de naam van het addendum kan
bovendien doorgeklikt worden naar de algemene informatie over het addendum op de website
van KING.
2. De indeling, stijl, en inhoud van de homepagina is geactualiseerd. De laatste releasebrief staat
nu bijvoorbeeld in het blok: ”laatste wijzigingen”. Ook de planning van regiosessies wordt
daarin vermeld.
3. Het filter van de testrapporten die voor standaarden beschikbaar zijn, staat nu boven het filter
van de standaard. Hiermee wordt het belang van compliancy benadrukt.
4. De kopteksten bij pakketversies van leveranciers zijn verduidelijkt: boven de status van
standaarden staat nu in plaats van “Status”, “Status standaard”, en in plaats van “Test”,
“Compliancy”. Een leverancier is pas compliant in een pakketversie met status “in gebruik”, als
hij een testrapport gepubliceerd heeft van een standaard waarvoor een compliancy-instrument
is (bijv. het StUF-Testplatform). Alleen bij een pakketversie die nog in ontwikkeling is, kan het
testrapport nog ontbreken.
5. In het menu “Wat is er te vinden” is een “Bestekstekst standaarden” keuze toegevoegd. Het is
een meer tekstuele weergave van de standaarden die weliswaar ook op het scherm van een
referentiecomponent staan, maar dit kan overgenomen worden in een programma van eisen.
Er worden alleen standaarden vermeld die direct gelden voor betreffende referentiecomponent.
Standaarden die indirect van belang zijn (in andere referentiecomponenten primair zijn), of die
afhankelijk zijn van de gemeentelijke taakuitvoering (bepaald door de verordening) worden
niet vermeld. Als eerste is dit uitgewerkt voor de referentiecomponent Vergunningen. Komende
tijd werken wij dit verder uit voor de overige referentiecomponenten en standaarden die
betrokken zijn in de Winstpakkers. Suggesties zijn van harte welkom.
6. Komende weken worden er diverse overzichten in de vorm van exports beschikbaar gesteld.
Let hiervoor op het blok “Laatste wijzigingen”!
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Voor ingelogde gemeenten:
1. Het is nu mogelijk om je aan of af te melden voor de notificatiemail met wijzigingen die
leveranciers ingebracht hebben. Dit kan in het gebruikersprofiel bij de functie Gebruikersbeheer
(in het menu rechtsboven na inloggen). Het kan ook in de notificatiemail zelf: daarin zit een
link naar de pagina waarop je je kunt afmelden.
2. De notificatiemail zelf is qua opmaak ook efficiënter geworden. Mutaties op pakketten en
versies die reeds in het gemeentelijk landschap opgenomen zijn, staan bovenin de mail.
Overige zaken staan daaronder. Meerdere mutaties op hetzelfde pakket of dezelfde
pakketversie worden in 1 regel samengevat. Nieuwe leveranciers worden voortaan ook in de
notificatiemail vermeld.
Voor leveranciers:
1. Het aanvinken van de ondersteuning van een standaard is aangescherpt.
a.

De term “Test” is vervangen door “Compliancy”.

b.

Indien de standaard nog de status “in ontwikkeling” heeft, kan wél ondersteuning
aangevinkt worden, maar compliancy niet; er kan ook geen testrapport geupload
worden. Pas als de standaard op “in gebruik” gezet wordt door KING, kan de
leverancier de compliancygegevens aanvullen.

c.

Indien de pakketversie “in gebruik” is, en er een compliancy-instrument bij een
standaard is, dan moet bij aanvinken van “ondersteuning” van die standaard, óók
compliancy aangevinkt en een testrapport geupload worden. Als dat niet gedaan wordt,
wordt de “ondersteuningsvink” niet opgeslagen. In een volgende release wordt hiervoor
nog een foutmelding gemaakt.

Nieuwe leveranciers
Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met
KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:
1. Conclusion
2. EZcompany
Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze
leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw
applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot
Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de
Softwarecatalogus.
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar:
softwarecatalogus@kinggemeenten.nl.
Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig
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